
Bandystyremøte 
04.02.2021 Teams kl 20-2130 

 

 
 

Saksnr Sak Ansvarlig 

1 Referat Eivind 

2 Ny garasjeport Eivind 

3 Regnskap 2020 Andreas 

4 Status sesongaktiviteter 20/21 Alle 

5 Status ØHIL Idrettspark kunstis Eivind 

6 Brev ang oppmykning av begrensingene 
sommer- og vintersesong 

Jon E 

   

   

 
Innkalt: Eivind, Jon Erlend, Andreas, Martin, Erik, Hildegunn 
 
Inviterte: Torunn (adm), Nikolai (HS), Petter (AU)  
 
Til stede: Eivind, Jon Erlend, Andreas, Martin, Hildegunn 
 
Kalender:  
 

Årsmøte ØHIL 25.mars kl 18 
Bandy må avholde utvidet styremøte/årsmøte bandy minst to uker før 

- 4 mars kl 20 (endret til tirsdag 2 mars pga kapasitet salen hvis fysisk møte) 
Lage årsmelding og behandle regnskap 

- Andreas har kontroll på regnskapet 
- Eivind lager oppsett til årsmelding og sender ut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Møtedato  

 

Saksnummer 02/2021 

Saksbehandler Alle 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Ny garasjeport 

Bakgrunn:  
- Driftsgruppen har hatt problemer med at sikringen går og det å holde varmen i 

garasjen. Tidsvis blir porten stående åpen. 
- Det er mange som har koden til porten og dermed tilgang til garasjen. 
- Driftgruppen ønsker en port med dør (lik som Kay har) for enklere og raske adgang 

mellom bane og garasje, samt mindre varmeutslipp og slitasje på porten. 
- I tillegg ønsker gruppen seg da en port med vindu, slik at man kan se om det snør, 

om banen er ryddet og at de som er på banen ser om det er lys på, altså om 
banemannskapet er tilgjengelig. 

 
- Vi har fått en pris fra samme leverandør som har levert dagens porter. 
- Prisen er på 26611/ tilsvarer en regnskapsmessig belastning på 739,19 kr per 

måned over 3 år. 

Møtedato  

 

Saksnummer 01/2021 

Saksbehandler Eivind Thorne 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Referat 

Bakgrunn:  
Info fra referat 

- Status salva? 
o Fått inn ca 145’ kr 
o Kostnad 60’kr (var rabatt på sokkene denne gangen, vanligvis 90’) 
o Mange betalte ved henting, noen hentet ikke. Per nå kun 1 som ikke har 

betalt per nå. 
o Noen barn solgte ekstra (4,5 pose) mot litt ekstra inntekt. 

- Status avskrivninger i regnskapet? 
o Det er ca 20’ kr igjen av ting som er aktivert. Har kontroll. 

- Status ØHIL cup/skøtedisco og komp ordning? 
o Ikke kommet info om ny komp ordning 4 fra regjeringen. NIF er i dialog med 

KUD. 
o ET vurderer leie av is til Bærumspakken, ikke fakturerte treningsavgifter b-

alget,  
- Innspill til IU og HS ang ØHIL som breddeklubb Andreas melder tilbake etter HS møte 

o Andreas sendte ut referat/tanker etter møte til bandystyret. 
o Idrettsutvalgets vedtak av sportslige planer er gjeldende 

 
 

Forslag til vedtak: 

Styrets bemerkninger: 



- Vi kan ta vare på porten vi tar ned og mulig bruke denne på nytt driftsbygg i 
tilknytning til kunstisprosjektet. 

 
 

Forslag til vedtak:  
- Saken behandles ikke. Behovet tas inn i ØHIL Idrettsparkprosjektet. 

Styrets bemerkninger: 
 

 

 
 
 
 
 
 

Møtedato  

 

Saksnummer 3/2021 

Saksbehandler Andreas 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Regnskap 2020 

Bakgrunn:  
 

- Andreas orienterer om regnskap 2020 
 

Forslag til vedtak:  
- Tas til orientering 

 

Styrets bemerkninger: 
- Godt for styret å se at det er god kontroll på økonomien, på tross av et vanskelig 

år med pandemi. Stabilt og godt styrearbeid over tid har nå visst at vi får kontroll 
på økonomi og kan drive sunt og trygt. Det danner grunnlaget for et videre godt 
sportslig tilbud. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Møtedato  

 

Saksnummer 4/2021 

Saksbehandler Alle 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Status sesongaktiviteter 

Bakgrunn:  
- Akademi for «nov-des 2020», er ikke blitt arrangert. 
- Akademi for «jan-feb 2021» 

o Erik Kardash kjører dette. 8-10 stykker per gang 
- Skøyte Disco 

o Vi må følge med på smittereglene, normalt skulle dette vært 9 januar. 
- Vanning av Hoslebanen 

o Dette har gått veldig bra i år, og god kulde i jan/feb. Driftsgruppen har fått 
nye medlemmer og ser ut til å fungere veldig bra.  

o Ansettelsen av Egil har bidratt til at både bane og utstyr får vedlikehold og 
forberedelser som gjør at frivillige ikke trenger å dra fra jobb for å rekke dette. 

- Det er kommet et ønske om å lage en åpen ungdomstrening for de som har sluttet 
i gruppen 2003-2006. Kjempe respons for å være med på dette. 

o Jon E tar smittevernansvaret for innkalling med lister, avstand mellom 
grupper på isen, maks 20 stykker og at personer som møter er friske. 

- Vinterferiebandy 
o H/H har booket BIP for dette. Normalt sett ønsker BIP da andre halvdel til 

publikum 
o Gitt at Hoslebanen holder og været tillater det ønsker vi å tilby dette 

treningstilbudet. 
o Fotballen har allerede invitert til «vinterferiefotball» med innendørs tilbud på 

klubbhuset. 
o Styret er positive til gjennomføringen av dette og håper kuldeperioden 

vedvarer. Jon E lager en plan for gjennomføring av arrangementet. 
 

Forslag til vedtak:  
 
 

Styrets bemerkninger: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Møtedato  

 

Saksnummer 5/2021 

Saksbehandler Alle 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Status ØHIL Idrettspark kunstis 

Bakgrunn:  
- Gjennomgang av tegninger, planer anbud mm. 

Forslag til vedtak:  
- Styret gleder seg til å følge prosjektet videre. 

Styrets bemerkninger: 
 

 
 

Møtedato  

 

Saksnummer 6/2021 

Saksbehandler Alle 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Brev ang oppmykning av begrensingene sommer- og vintersesong 

Bakgrunn:  
- Det har kommet et brev fra fotballen med ønske om oppmykning av 

begrensningene av sommer og vintersesongen. 

Forslag til vedtak:  
- Bandystyret er opptatt av at ØHIL er et fleridrettslag og breddeklubb. Idrettslaget 

må ha føringer for sesonger, og styrer aktivitet i klubben. Det oppleves at 
fotballgruppen ofte og stadig kommer med fremstøt for å endre på dette. Det ble 
senest tatt opp i HS møte 10.12 med vedtak om at sportslige planer fra IU skal 
være gjeldende. Bandystyret er i mot en oppmykning som foreslått fra fotballen i 
barneidretten. 
 

Styrets bemerkninger: 
- Eivind lager et forslag til svar basert på det forrige skrivet. 
- Klubben bør vurdere å gjøre en større undersøkelse blant sine medlemmer for å 

kartlegge hva som faktisk er medlemmene sine ønsker. Det blir for mye fokus på 
hva de ivrigste klubbansatte og ledere ønsker. 

 


